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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Priveşte : aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele scolare 
 pe anul 2016 

 
Prin expunerea de motive nr. 23853 / 09.08.2016 Primarul Municipiului Alexandria 

Victor Drăguşin propune aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele 

scolare pe anul 2016, premiere ce are loc în cadrul evenimentelor  « ZILELE MUNICIPIULUI 

ALEXANDRIA ». 

 

1. Necesitatea şi oportunitatea  
Proiectul de hotărâre propus are ca scop aprobarea premierii elevilor cu rezultate 

deosebite la olimpiadele scolare pe anul 2016. 

Performanţele la olimpiadele scolare de excepţie realizate de către elevii alexăndreni aduc 

o imagine pozitivă Municipiului Alexandria. Talentul nativ şi mai apoi cultivat de către profesori 

–îndrumători, fac ca aceşti copii si tineri să urce pe treptele succesului. 

 

2. Analiza economică si tehnică 
Pentru finanţarea cheltuielilor legate de premierea elevilor cu rezultate deosebite la 

olimpiadele scolare se vor aloca sume din bugetul local - secţiunea de funcţionare de la capitolul 

67.02 „Cultură, recreere, religie”, conform prevederilor H.C.L. nr. 108 din 30.03.2016 cu privire 

la aprobarea principalelor manifestări cultural, artistice, sportive şi de tineret ce se desfaşoară în 

Municipiul Alexandria in 2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Justificarea acestor premii se va realiza pe bază de ştate de plată aprobate de către 

Primarul Municipiului Alexandria. 

 

3. Legalitatea 
Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată de 

prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 43 si art. 107 din 

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. 

Ca urmare în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit 



raportul comun de specialitate cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite la 

olimpiadele scolare.  

Cu data prezentei incetaza aplicatibilitatea HCL nr. 121 din 20 aprilie 2016. 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

 

Direcţia Administraţie Publică Locală                Direcţia Buget Finanţe, Taxe şi Impozite                   
                  Director,                                                                            Director, 
             Rodica BAICU                                                             Haritina GAFENCU                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Biroul  Cultura Sport Tineret 
Cristian Faluvegi 

 


